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Актуальність теми дисертаційної роботи. Птахівництво є 

високорентабельною та скороспілою галуззю тваринництва. Організм птиці 

характеризується інтенсивним метаболізмом, що обумовлює високий рівень 

несучості. Головною передумовою успішного ведення 

птахівництва є забезпечення потреб тварин у поживних та біологічно 

активних речовинах з урахуванням фізіологічного стану, технологічних 

процесів та інтенсивності метаболізму. Виконані дисертантом дослідження 

щодо фізіологічного стану та репродуктивної активності курок-несучок за 

показниками морфологічного складу крові, білкового, ліпідного і 

мінерального обміну, активності ферментів і яєчної продуктивності птиці та 

якість отриманої продукції мають важливе наукове значення. Застосування на 

практиці отриманих знань щодо впливу наноаквахелатів селену, цинку та 

вітаміну Е на фізіологічний стан, особливості метаболічних процесів та 

продуктивність курок-несучок дасть можливість у повній мірі реалізувати їх 

генетичний потенціал, що матиме своє відображення на продуктивності та 

рентабельності птахівництва. Науковий керівник доктор ветеринарних наук, 

професор Ніщеменко Микола Прокопович та дисертант визначили не тільки 

для наукової, а й для виробничої розробки надзвичайно актуальну задачу, яка 

стосується вплив різних доз наноаквахелатів селену, цинку і вітаміну Е на 

фізіологічний стан несучок. Успішно виконані та завершені експериментальні 

дослідження підтверджують правильність та актуальність такого вибору.  
Актуальність дисертаційної роботи підтверджується тим, що вона є 

частиною науково-дослідної роботи кафедри нормальної та патологічної 

фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету 

«Вплив розчинів аквахелатів на організм сільськогосподарської птиці» (номер 

державної реєстрації 0115U005327, 2015–2020 рр.). 

Отже, актуальність обраної Олексієм Віталійовичем разом із його 

науковим керівником теми дисертаційної роботи є незаперечною. 

Наукова новизна досліджень і отриманих результатів. Наукова 

новизна отриманих результатів підтверджується обґрунтованими науковими 

положеннями, висновками і рекомендаціями дисертації. Вірогідність нових 

наукових даних засвідчена високим методичним рівнем поставлених 

експериментів, логічністю та послідовністю виконаних серій досліджень, 

адекватністю вибраних методів досліджень поставленій меті й завданням 

роботи. Робота виконана з використанням сучасних методів досліджень із 

застосуванням достатньої кількості тварин та виконаних експериментів, 

вірогідність яких підтверджується первинною документацією. Матеріали та 

методи досліджень, які використані при проведенні досліджень для вирішення 



поставлених задач, повністю відповідають меті роботи і дають можливість 

одержати науково обґрунтовані дані. До того ж результати досліджень 

оброблені статистично, зведені в таблиці, узагальнені й детально 

проаналізовані. 
Наукова новизна результатів досліджень підтверджена патентом 

України на корисну модель «Спосіб підвищення яєчної продуктивності курей-

несучок». 

Отже, наукова новизна досліджень і отриманих результатів 

дисертаційної роботи Омельчука Олексія Віталійовича є незаперечною і не 

викликає сумніву. 
Значення висновків та рекомендацій для науки і практики. 

Отримані результати експериментальних досліджень Олексія Віталійовича 

дозволили сформувати ряд наукових положень які можна рекомендувати для 

впровадження як у виробництво так і у наукову роботу. Зокрема, з наукової 

точки зору узагальнено ряд фізіолого-біохімічних показників, які свідчать про 

позитивні зміни важливих фізіологічних параметрів організму курей-несучок 

за згодовування їм наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е. На основі 

отриманих результатів дисертантом обґрунтовано та впроваджено спосіб 

використання розчинів наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е у 

промисловому птахівництві. 

Основні наукові положення, висновки та одержані результати 

експериментальних досліджень дисертаційної роботи використовуються в 

науковій і практичній роботі на кафедрах: нормальної та патологічної 

фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету; 

біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; біохімії і фізіології 

тварин Одеського державного аграрного університету; анатомії, нормальної та 

патологічної фізіології Сумського національного аграрного університету; 

біохімії і фізіології Дніпровського аграрно-економічного університету; 

Компаніївського коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського 

національного аграрного університету. 

Таким чином, висновки та рекомендації, представлені в дисертаційній 

роботі, мають значення для науки і практики, їх можна використовувати у 

наукових дослідженнях та навчальному процесі.  

Оформлення, обсяг, аналіз змісту і структури дисертаційної роботи 

та її методичне забезпечення. Дисертаційна робота Омельчука Олексія 

Віталійовича написана та оформлена відповідно до наявних вимог. Загальний 

обсяг дисертації становить 145 сторінок. Робота ілюстрована 27 таблицями та 

2 рисунками, які полегшують сприйняття матеріалу і складається зі вступу, 

огляду літератури, результатів власних досліджень, їх аналізу і узагальнення, 

висновків і пропозицій виробництву, додатків та списку використаних 

літературних джерел. 

У вступі дисертант розкриває сутність наукової задачі та її значення, 

в'язок роботи з науковими програмами, мету, завдання, наукове і практичне 

значення одержаних результатів, їх апробацію (С. 20–25). Визначення мети 

дослідження відповідає науково-практичному значенні актуальності 

поставленої мети. Слід зазначити, що мета і завдання досліджень витікають із 



назви обраної дисертаційної роботи. Наведені у дисертації об’єкти та методи 

дослідження цілком відповідають основним напрямкам роботи. Отже, 

наведене вище, дозволяє нам оцінити одержані результати експериментальних 

досліджень, основні наукові положення та висновки автора як науково 

обґрунтовані. 

Літературний огляд написаний на основі вивчення та аналізу 345 

літературних джерел, з яких 95 латиницею (С. 26–42). У даному розділі 

висвітлені питання щодо: фізіологічного стану та показників обміну  речовин 

у курок-несучок; фізико-хімічних властивостей наноаквахелатів металів 

Селену і Цинку, технології їх  отримання та застосування; фізіологічного 

значення Селену і Цинку для організму тварин та птиці; вітаміну Е та його 

біологічну роль в організмі тварин та птиці. Аналіз даних літератури за 

обраною темою дисертації здобувачем проведено фахово і у достатній мірі. 

Аналізується широка інформація про визначення концептуальних положень, 

щодо обраної теми. Розділ закінчується «Висновком до розділу», у якому 

автор робить короткий аналіз представлених літературних даних по темі 

наукової роботи та окреслює актуальні питання, які на цей час залишилися 

поза увагою дослідників. 

Розділ 2 «Матеріали і методи досліджень» повністю відповідає 

основним напрямкам роботи (С. 43–53). Добре продумано та відображено 

науковий пошук здобувача для досягнення поставленої мети. Дотримуючись 

методичної та логічної послідовності, дисертант розробив схему проведення 

експериментальних і клінічних досліджень. Для глибокого розкриття 

фізіологічних процесів та репродуктивної активності організму курок-несучок 

здобувачем проведені фізіологічні, клінічні, гематологічні, біохімічні, 

зоотехнічні та статистичні дослідження з використанням сучасних методик та 

новітнього обладнання. Дослідження проведені на достатній кількості 

матеріалу. Отже, для досліджень застосовані достатньо апробовані методи 

досліджень. Для експериментів використано достатню кількість матеріалу. 

Розділ 3. «Результати власних досліджень» включають 6 підрозділів, які 

послідовно розкривають поставлені мету та задачі (С.54–95).  

Підрозділ 3.1. дисертаційної роботи «Фізіологічний стан та 

морфологічні показники крові курок-несучок» (С. 54–57). У цьому підрозділі 

дисертантом, за результатами проведених експериментів доведено, що 

згодовування нанохелатів цинку і селену разом з вітаміном Е куркам-

несучкам, не викликає негативних змін картини крові, а збільшення кількості 

еритроцитів у дослідних групах було в межах фізіологічної норми.  

Підрозділ 3.2. дисертаційної роботи «Показники білкового обміну в крові 

та тканинах курок-несучок» (С. 58–67). У підрозділі доведена регуляторна роль 

цитратів на обмін білка в організмі тварин. Показано, що введення до раціону 

курей-несучок наноаквахелатів селену, цинку та ɑ-токоферолу  сприяє 

підвищенню вмісту загального білка та альбумінів в сироватці крові. 
Підрозділ 3.3. дисертаційної роботи «Зміни показників ліпідного та 

вуглеводного обміну в курок-несучок» (С. 68–71). У підрозділі досліджено 

вміст загальних ліпідів, триацилгліцеролу, глюкози та холестеролу в сироватці 

крові несучок, які отримували наноакахелати та вітаміну Е.  



.   

Підрозділ 3.4. дисертаційної роботи «Зміни концентрації кальцію та 

неорганічного фосфору в крові несучок» (С. 72–73). У підрозділі наведена 

інформація що за уведення до раціону наноаквахелатів металів Se і Zn з 

вітаміном Е довжина та фізіологічна послідовність фаз утворення яйця не 

порушується, натомість збільшується інтенсивність кальцієво-фосфорного 

обміну, їх мобілізація з кормів та відкладання в кістковій тканині і шкаралупі.  

Підрозділ 3.5. дисертаційної роботи «Активність травних ферментів у 

несучок за дії наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е» (С. 74–83). У 

підрозділі описано тенденцію до підвищення активності ліпаз тканин 

залозистого шлунка та печінки, вірогідне збільшення активності ліпаз 

підшлункової залози, тонкого кишечнику курей дослідної групи за введення 

до раціону наноаквахелатів металів Se і Zn з вітаміном Е.    

Підрозділ 3.6. дисертаційної роботи «Продуктивність і якісні показники 

яєць курей-несучок за впливу наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е» (С. 

84–95). У підрозділі показано, що за введення до раціону наноаквахелатів 

металів Se і Zn з вітаміном Е вміст елементів Селену та Цинку в яйцях  

контрольних та дослідних груп вірогідно не змінюється, а яєчна 

продуктивність у дослідних група несучок зростає на 5,6-8,3%. 

Важливо зазначити, що дисертант після кожного підрозділу вказує 

публікації, у яких висвітлені матеріали проведених досліджень, та робить 

аргументовані висновки на основі отриманих результатів. Експериментальна 

частина є добре документованою.  

Отже, характеризуючи в цілому розділ власних досліджень, можна 

зробити висновок, що здобувач одержав результати, які мають наукову та 

практичну цінність.  

Розділ 4 «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» викладений на 

сторінках 96–106. У цьому розділі дисертант узагальнює одержані результати 

експериментальних досліджень і дає їх всебічний та глибокий аналіз. 

Представлені автором дані є аргументовані та критично співставленні і 

обговоренні з даними інших дослідників, що визначає високий науковий 

рівень аналізу та викладення цих матеріалів. 

Дисертаційна робота завершується добре продуманими висновками (С. 

107–108), які у повній мірі відображають результати проведених досліджень, 

і є логічним завершенням наукової роботи. Сформульовані висновки 

базуються на використанні сучасних інформативних і чутливих методів 

досліджень та професійній інтерпретації отриманих даних що дозволяє їх 

оцінити, як науково вірогідні. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Автореферат у достатньому обсязі відображає основні положення 

дисертаційної роботи. Результати досліджень, основні положення, пропозиції 

виробництву є ідентичними в дисертації та авторефераті. 

Публікації результатів досліджень. Основні положення дисертаційної 

роботи й отримані результати досліджень висвітлені у 16 наукових працях, з 

яких 4 статті у наукових фахових виданнях України, у тому числі включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, стаття у науковому виданні іншої  

 



держави, стаття в іншому науковому виданні, патент України на корисну 

модель та 9 тез наукових доповідей. 

Здійснюючи позитивну оцінку рецензованої роботи слід відмітити, що 

принципових зауважень до змісту дисертації немає. Однак, поряд з 

аргументованими беззаперечними положеннями трапляються твердження, які  

потребують на захисті дисертації додаткового уточнення. 

На основі теоретичних обґрунтувань та проведених Вами узагальнень 

дайте відповідь на такі дискусійні запитання: 

− чим можна пояснити достовірний вплив наноаквахелатів Se, Zn та 

вітаміну Е на вміст Кальцію та неорганічного Фосфору в крові курок-несучок? 

− чим обумовлено вибір доз застосування наноаквахелатів Se, Zn та 

вітаміну Е? 

− які білки входять до складу загального білка, і який їх процентний 

вміст в крові? Чому сума  альбумінів і глобулінів у крові курей дослідних  і 

контрольної групи у Вашому досліді складає біля 50-60 %? 

Оцінюючи дисертаційний матеріал в цілому позитивно, необхідно 

висловити окремі зауваження і побажання, що виникли в процесі аналізу 

дисертації: 

− У одних випадках автор вживає термін «нанохелати» (С. 4 і т.д.), у 

інших «наноаквахелати», бажано писати однотипно; 

− С. 5 «перамінування», а потрібно «переамінування»; 

− С. 7, 94  «наноакахелати», а потрібно наноаквахелати; 

− У переліку умовних позначень наявне скорочення СОД, однак по 

тексту воно згадується лише один раз, а скорочення ВНД зовсім не 

зустрічається; 

− У вступі (С. 21) цитування наведено у круглих дужках, а потрібно як 

у всій роботі у квадратних; 

− На С. 22 вказано «Вперше встановлено стимулюючий вплив добавки 

наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е у складі наноаквахелатів Se, Zn 

та вітаміну Е на…» це тавтологія; 

− Не зрозуміло за яким принципом наведено порядок джерел у списку 

літератури, ні за алфавітом, ні за згадуванням по тексту!; 

− Табл. 2.1. «Поживність раціону для курей-несучок» є зайвою; 

− С. 44, «Кури … отримували раціон (табл. 2.1) збалансований згідно з 

рекомендаціями фірми Lohmann Tierzuch для птиці», тоді, як на С. 46 

«…згодовували комбікорм згідно відповідних норм розроблених у 

господарстві». Так, який раціон був незрозуміло; 

− С. 47, «Сироватку крові готували…», сироватку отримують, а не 

готують; 

− По тексту роботи автор застосовує термін «ферменти», а бажано –

«ензими»; 

− С. 48, «Всі операції проводили на холоді.», невдалий вираз, краще 

навести темпиратурний режим в лабораторії; 

− С. 48«Спостерігаючи за поведінкою птиці відмічали, що кури 

реагували на появу в приміщенні сторонніх осіб дуже добре, вони вели себе  

 



стурбовано, бігали по клітках, кричали.», незрозуміло це нормальна реакція 

тварин чи добра?; 

− Табл. 3.1. «дихан. разів/хв», а потрібно дихальних рухів за хвилину; 

− У багатьох місцях по тексту ненаведені вірогідні значення (С. 68, 71, 

76 і т.д.); 

− С. 62 «вона», потрібно «він» (яєчний білок); 

− По усьому розділі «Результати досліджень» наявні дані з посиланнями 

на інших дослідників, їх бажано перенести у розділ «Аналіз результатів 

досліджень»; 

− У одних випадках автор по тексту роботи вживає назви елементів 

символами – Se, Zn , а у інших словами – Селен, Цинк. Бажано це робити 

однотипно; 
− У підрозділі 2.2 «Аналітичні дослідження» занадто детально 

представлені методики досліджень. Достатньо навести принцип методу, 

автора і посилання;  

− С. 53 «… з використанням ліцензованої комп’ютерної програми 

Microsoft Excel з визначенням М – середньоарифметичного; m – помилки 

середньо арифметичного…». У цій програмі немає функції обрахунку 

помилки середньо арифметичного; 

− У табл. 3.26 зміщенні дані. Так, у строчці «збереженість поголів’я» 

наведені дані 19,0 та 26,4 %, а «жива маса 1 голови»  - 99,5 та 99,6 %;   

− У розділі «Аналіз результатів досліджень» автор наводить значну 

кількість даних отриманих іншими дослідниками без критичного аналізу та 

порівняння з результатами власних досліджень. 

Але, незважаючи на дрібні огріхи, недогляди при друкуванні цієї 

наукової роботи, дисертація справила глибоке наукове враження. Наявні 

окремі зауваження не є принциповими і не зменшують наукової цінності та 

проблемного значення виконаної роботи. Вони не знижують актуальність, 

наукову новизну та практичну значимість дисертаційної роботи. 

Сподіваємось, що висловлена оцінка та зауваження сприятимуть подальшому 

вдосконаленню дисертанта. Загалом вважаємо, що автор дисертаційної роботи 

зробив істотний внесок у вирішення масштабної господарської задачі, 

розробив нові теоретичні підходи й трактування цілого напряму в галузі науки 

- фізіологія людини і тварин. 

В цілому дисертаційна робота Омельчука Олексія Віталійовича є 

самостійною завершеною науково-дослідною працею. В ній подані нові 

наукові дані щодо фізіологічних та біохімічних особливостей впливу 

наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е на фізіологічний стан та яєчну 

продуктивність курок-несучок. Проведені усесторонні експериментальні дані 

відкривають можливість розробити способи підвищення продуктивності і 

резистентності курок-несучок. Запропоновані автором дисертації основні 

наукові положення та висновки вірогідні, достатньо обґрунтовані і повністю 

відповідають завданням дослідження. 

 




